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Helyszín I. em. 100. és fszt. 17. I. em. 103. és fszt. 19. 

1. Balogh Dániel Attila Horváth Gábor 

2. Boda Kristóf Szabó Marianna 

3. Czerula Gergő Thomka Dávid Tamás 

4. Dombi Bálint Hernandez Alfréd Marino   

5. Kiss-György Eszter Kovács Krisztián Imre  

6. Kőnig Roland Papp Ildikó  

7. Molnár Edit Sasvári István  

8. Nyárai Milán Takács Boldizsár  

9. Pál Áron Zsolt Vódli Máté  

10. Pelikán Márk Balázs Szilárd 

11. Regdony Máté Hábel Sára 

12. Török Mária Anna Madar Dávid 

  Fazekas Beáta (szóbeli). 

   

Megjegyzés: 

I. Bizottság:  

1-12. földmérő és földrendező alapszak, nappali tagozat, geoiformatika specializáció          

II. Bizottság 

1-3. földmérő és földrendező alapszak, nappali tagozat, geoiformatika specializáció 

4-9. földmérő és földrendező alapszak, nappali tagozat, rendező specializáció 

10-12.  földmérő és földrendező alapszak, levelező tagozat, geoiformatika specializáció 

13. igazgatásszervező alapszak, levelező tagozat 

A záróvizsga menete: 

A záróvizsga reggel 8,00-kor a szakdolgozatok védésével kezdődik, majd közvetlen utána (kb. 10-

10,30 órakor) a záróvizsga szóbeli részével folytatódik. 

A szakdolgozatvédésre a következőket javasoljuk: 
Az egyes dolgozatokat a hallgatók legfeljebb 10 perces időtartamban, szabad előadásban mutatják be. Az 

előadás során tetszőleges bemutató eszköz használható, de elsősorban a ppt bemutatót javasoljuk. A 

közvetlen programfuttatás és az Internet használat nem ajánlott. A ppt bemutató összeállításánál törekedni 

kell arra, hogy abban az elméleti ismereteket nem, vagy csak minimális szinten kell bemutatni, elsősorban 

az elvégzett munkát és az eredményeket, értékeléseket foglalják össze. Az ábrák, rajzok, grafikonok és 

táblázatok bemutatásánál ügyelni kell arra, hogy az jól látható, olvasható legyen (szín, méret, háttér).  

A ppt bemutató javasolt felépítése: 

 1. dia:    cím, szerző, konzulens 

 2-3. dia:   elméleti alapok  

 4- :   a munka bemutatása 

 utolsó1-2 dia  a bíráló kérdéseire adott válaszok  

A bemutató előkészítését (az elektronikus anyagok telepítését) a hallgatóknak a védés megkezdése előtt kell 

megoldaniuk. A Védési Bizottságnak joga van további kérdések feltételére.  


